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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทนํา

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนั้นเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และเปน
หลักสากลที่ไดรับการรับรองโดยกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ภายใตขอจํากัดที่รัฐสามารถ
ตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย
ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอืน่ ๑ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการชุมนุมของประชาชนโดยเฉพาะในกรณีชมุ นุมสาธารณะทีม่ ผี ชู มุ นุมจํานวนมาก
และมีการชุมนุมตอเนือ่ งนัน้ ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนทัว่ ไป เชน กีดขวาง
เสนทางสัญจร กอใหเกิดมลภาวะทางเสียง หรือขยะมูลฝอย และยังมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยขึ้นในสังคมไดตลอดระยะเวลาของการชุมนุม ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมี
การควบคุมการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ลงนามและไดใหสัตยาบันกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เชน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส จึงไดตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะขึ้นใชบังคับเปนการเฉพาะเพื่อกําหนดแนวทางการใชเสรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะที่ชดั เจน กําหนดบทบาทหนาที่ของผูจดั การชุมนุม ผูชมุ นุม และหนวยงานภาครัฐ
ที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุม
สําหรับประเทศไทยของเรานั้นไดมีการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขึน้ เปนครัง้ แรกเพือ่ กําหนดหลักเกณฑในการชุมนุมสาธารณะใหชดั เจนและสอดคลองกับกติการะหวาง
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
“ขอ ๒๑ สิทธิในการชุมนุมโดยสงบยอมไดรับการรับรอง การจํากัดการใชสิทธินี้จะกระทํามิไดนอกจากจะกําหนดโดย
กฎหมายและเพียงเทาทีจ่ ําเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพือ่ ประโยชนแหงความมัน่ คงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบ
เรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”.
๑

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๒๙
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ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเปนภาคี๒ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก หนา ๑๙ เมือ่ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ
มีผลใชบังคับตั้งแตวนั พฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนมา ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักสากล
เกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะ รวมทัง้ สาระสําคัญและขอควรพิจารณาเกีย่ วกับพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความเรื่อง
“บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังนี้

๑. หลักสากลเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ

ความเปนมา๓
การชุมนุมหรือการเดินขบวนในทีส่ าธารณะเพือ่ เรียกรองหรือแสดงออกในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ นัน้
เกิดขึ้นมาชานานแลวในสังคมตะวันตก โดยเริ่มตนมาจากการแสดงออกซึ่งความเชื่อถือหรือศรัทธาใน
ศาสนาในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแหงจักรวรรดิโรมัน ตอมาการชุมนุมและเดินขบวนในทีส่ าธารณะ
ไดกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต จากนั้นจึงครอบคลุมไปถึงการ
ชุมนุมในทีส่ าธารณะเพือ่ เรียกรองหรือแสดงออกในเรือ่ งอืน่ ๆ ดวย ในทางกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
ไดกลายมาเปนสิทธิตามกฎหมายโดยพัฒนามาจาก “สิทธิรองทุกข” เมื่อพระเจาจอหนทรงยอมรับ
กฎมหาบัตร (Magna Carta) ตามกฎมหาบัตรนั้นไดกําหนดใหผูแทนราษฎรมีสิทธิที่จะรองทุกขตอ
พระมหากษัตริยเ พือ่ ใหแกไขทุกขใหแกตนได การใชสทิ ธิรอ งทุกขในระยะเริม่ ตนนีเ้ ปนกรณีทผ่ี แู ทนราษฎร
รองทุกขตอ พระมหากษัตริยโ ดยตรง ตอมาเมือ่ ระบบรัฐสภาเขมแข็งและมีผแู ทนราษฎรทีม่ าจากการเลือกตัง้
ของประชาชนและฝายบริหารเปนผูใ ชอาํ นาจในนามของพระมหากษัตริย สิทธิรอ งทุกขไดพฒ
ั นามาเปน
สิทธิของประชาชนทีจ่ ะรองทุกขตอ ฝายบริหารเพือ่ แกไขทุกขใหแกตนแทน และมีรปู แบบทีห่ ลากหลายขึน้
จากการยื่นหนังสือรองเรียนพัฒนามาเปนการรวมตัวกันเรียกรอง ณ ที่ทําการของฝายบริหารหรือ
ฝายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ การชุมนุมสาธารณะไมวาจะเปนการชุมนุมที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองหรือไม
ลวนมีลกั ษณะเฉพาะ คือ ๑) การชุมนุมสาธารณะยอมมีผลกระทบตอประชาชนทีม่ ไิ ดเขารวมการชุมนุม
อยางหลีกเลีย่ งไมได ดังนัน้ ผูช มุ นุมจึงมีหนาทีโ่ ดยปริยายทีจ่ ะตองชุมนุมในลักษณะทีก่ อ ใหเกิดผลกระทบ
ตอผูอ นื่ นอยทีส่ ดุ และ ๒) การชุมนุมสาธารณะยอมมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความไมสงบเรียบรอยขึน้ ไดเสมอ
เพราะเปนการรวมตัวกันของผูช มุ นุมจํานวนมากและมีการชุมนุมตอเนือ่ ง ซึง่ แตละคนยอมมีความตองการ
ที่ไมเหมือนกัน มีอารมณแตกตางกัน มีความสามารถในการอดทนตอความกดดันตางกัน ปจจัยเหลานี้
อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือนําไปสูการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นขึ้นไดทั้งสิ้น
จึงเปนทีย่ อมรับกันเปนสากลวาการชุมนุมสาธารณะตองมีขอบเขต เมือ่ การชุมนุมสาธารณะสงผลกระทบ
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยการภาคยานุวัติเมื่อ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐.
๓
ปกรณ นิลประพันธ. การตรากฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ The legislation on Public Assemblage. วารสาร
AULJ Vol.๓ December, ๒๐๑๒ หนา ๓ – ๕.
๒

๑๓๐

จุลนิติ
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ตอประชาชนทั่วไปอยางหลีกเลี่ยงไมได ประกอบกับมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
ขึน้ ตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารชุมนุม หลายประเทศจึงตรากฎหมายเพือ่ ควบคุมการชุมนุมในทีส่ าธารณะ
ขึ้นใชบังคับ
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในตางประเทศ๔
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่ไมมีกฎหมายเฉพาะวาดวยการชุมนุมสาธารณะ แตสทิ ธิ
ในการชุมนุมสาธารณะ๕ ในสหรัฐอเมริกาไดรบั การรับรองในรัฐธรรมนูญตัง้ แตรฐั ธรรมนูญฉบับแกไขเพิม่ เติม
ครั้งที่ ๑ ค.ศ. ๑๗๙๑ ตอมารัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ ค.ศ. ๑๘๖๘ ไดกําหนดหามมิให
แตละรัฐตรากฎหมายหรือกระทําการใดที่มีผลเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกัน
นอกจากนี้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมยังเปนไปตามคําพิพากษาของศาลสูงของสหรัฐอเมริกา
ในคดีตา ง ๆ เชน ในคดี United States v Cruikshank ศาลมีคาํ พิพากษาเปนบรรทัดฐานไววา การชุมนุม
สาธารณะโดยสงบเพื่อเรียกรองใหสภาคองเกรสหรือรัฐบาลดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขเยียวยาทุกขใหแก
ตนนั้น เปนสิทธิของประชาชนที่สหรัฐอเมริกาตองใหการคุมครองและรับประกันขอบเขต อยางไรก็ตาม
ธรรมชาติของการชุมนุมสาธารณะเกี่ยวพันกับคนจํานวนมาก เกี่ยวพันกับความสงบเรียบรอยในสังคม
และอาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูทไี่ มไดเขารวมการชุมนุมสาธารณะดวย
จึงเปนที่ยอมรับกันเปนสากลวาสิทธิในการชุมนุมสาธารณะนั้นมิใชสิทธิเด็ดขาดหากแตเปนสิทธิที่
สามารถถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งตามคําพิพากษาของศาลในคดี United States
v Cruikshank ดังกลาวยืนยันวา การจํากัดสิทธิในการชุมนุมสาธารณะสามารถทําได แตตองทําโดย
บทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น
ฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ. ขาวสารพัฒนากฎหมาย
ลําดับที่ ๑๔ - ๔ เมษายน ๒๕๔๙.
๕
การชุมนุมจะถือวาเปนสิทธิหรือเสรีภาพนั้นในทางวิชาการยังมีขอโตแยงอยู ซึ่งในประเทศอังกฤษและตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยถือวาการชุมนุมเปนเสรีภาพ แตในสหรัฐอเมริกาการชุมนุมถือวาเปนสิทธิ.
๔

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๓๑
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นอกจากนี้ ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวจะถือเปนหลักวาการชุมนุม
สาธารณะทีม่ เี จตนาเพือ่ กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยเปนการกระทําทีไ่ มชอบดวยกฎหมาย และการ
ชุมนุมสาธารณะในสถานทีส่ ว นบุคคลไมผดิ กฎหมาย เวนแตจะมีผลเปนการรบกวนความเปนอยูโ ดยปกติสขุ
ของผูอื่น สวนการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะหากเปนถนนสาธารณะ อาจเปนการละเมิดเนื่องจาก
เปนการบุกรุกสถานที่ของผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาถนนสาธารณะนั้น และอาจเปนการรบกวน
ความเปนอยูโ ดยปกติสขุ ของผูอ นื่ ดวย และหลายประเทศไดตรากฎหมายเกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะขึน้
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) รับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และ ๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการชุมนุมสาธารณะใหกระทบตอประชาชนทีม่ ไิ ดเขารวมกับการชุมนุมหรือมิไดเห็นดวยกับการชุมนุม
นอยที่สุด เชน Public Order Act ๑๙๘๖ ของประเทศอังกฤษ หรือ décrét loi ๒๓ - ๑๐ - ๑๙๓๕
ของฝรั่งเศส Public Assembly Act ๑๙๘๕ ของฟลิปปนส Peaceful Assembly Act ๑๙๙๒ ของ
รัฐควีนสแลนดของออสเตรเลีย Public Assembly Act ๑๙๙๗ ของเอสโทเนีย เปนตน ทั้งนี้ กฎหมาย
เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศตาง ๆ ดังกลาวมีกรอบและขอบเขตในการชุมนุมสาธารณะ
ดังนี้ ตองเปนการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและไมมีวัตถุประสงคที่ฝาฝนกฎหมาย ผูจัดการ
ชุมนุมตองแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนากอน ๓ - ๗ วัน ผูชุมนุมตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝน
กฎหมายหรือลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ เจาหนาทีส่ ามารถกําหนดเงือ่ นไขในการชุมนุมได
หากเชื่อไดวาการชุมนุมนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือความไมสงบเรียบรอย และ
เจาหนาทีม่ อี าํ นาจหามหรือจํากัดการชุมนุมทีเ่ ปนการบุกรุกทรัพยสนิ ของผูอ นื่ หรือทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสราง
ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตร โบราณคดี วิทยาศาสตร และสถาปตยกรรม

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย

กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการชุมนุมในประเทศไทยนัน้ มีเปนจํานวนมากทัง้ กฎหมายทีร่ บั รอง
และสงเสริมการใชเสรีภาพในการชุมนุม ซึง่ ปรากฏอยูใ นบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญโดยอาจบัญญัตเิ สรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนตน
หรือบัญญัตถิ งึ เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไวในสวนหนึง่ ของบทบัญญัตใิ นเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพ เชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๗๕ แกไขเพิม่ เติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ เปนตน กฎหมายทีจ่ าํ กัดเสรีภาพในการชุมนุม ไดแก พระราช
บัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ กฎหมายทั้งสองฉบับนี้สอดคลองกับขอยกเวนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือในระหวางเวลา
ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังเปนกฎหมายอีกฉบับหนึง่ ทีถ่ กู นํามาใชในการบริหาร
จัดการการชุมนุม และกฎหมายทีเ่ ปนอุปสรรคกับการชุมนุม เปนกฎหมายทีถ่ กู นํามาใชในการตัง้ ขอกลาวหา
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กับผูชุมนุม เชน ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน
สําหรับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตฉิ บับนีถ้ อื เปนกฎหมายทีไ่ ดรบั การตราขึน้ เปนการเฉพาะเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ
การชุมนุมสาธารณะใหชัดเจนและสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองที่ประเทศไทยเปนภาคี โดยมีสาระสําคัญ คือ
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย กฎหมายนี้ไมใชบงั คับแกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอไปนี้
การชุมนุมเนือ่ งในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแหงทองถิ่น การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริม
การทองเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชนทางการคาปกติ การชุมนุมภายในสถานศึกษา การชุมนุมหรือ
การประชุมตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง
ในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้ง แตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น
๒) บทนิยามที่สําคัญ
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพือ่ เรียกรอง
สนับสนุน คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยแสดงออกตอประชาชนทัว่ ไป และบุคคลอืน่
สามารถรวมการชุมนุมนั้นได ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของแผนดินที่ใช
เพื่อสาธารณะประโยชนหรือสงวนไวเพื่อประโยชนรว มกันหรือที่หนวยงานของรัฐมิไดเปนเจาของแตเปน
ผูครอบครองหรือใชประโยชน บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได รวมตลอดทั้งทางหลวง
และทางสาธารณะ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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“ผูจ ดั การชุมนุม” หมายความวา ผูจ ดั ใหมกี ารชุมนุมสาธารณะ และใหหมายความรวมถึง
ผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผูซึ่งเชิญชวนหรือนัดใหผูอื่นมารวมการชุมนุมสาธารณะ
โดยแสดงออกหรือมีพฤติการณทําใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมนั้น
“ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุมสาธารณะไมวา
จะเขารวมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามคําเชิญชวนหรือการนัดของผูจัดการชุมนุมหรือไม
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐบาล
องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานอื่นของรัฐ
“ผูรับแจง” หมายความวา หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ
หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนผูมีหนาที่รับแจงการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัตินี้
๓) รัฐมนตรีผรู กั ษาการ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูร กั ษาการตามกฎหมายนี้ และใหมอี าํ นาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
๔) บททั่วไป
๔.๑) กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการ
ใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
๔.๒) กําหนดสถานที่ตองหามในการจัดการชุมนุมสาธารณะ
๔.๓) กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองไมกดี ขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบตั งิ าน
หรือการใชบริการสถานที่ตามที่กฎหมายกําหนด
๔.๔) กําหนดใหหนวยงานของรัฐอาจจัดใหมสี ถานทีเ่ พือ่ ใชสาํ หรับการชุมนุมสาธารณะ
๕) การแจงการชุมนุมสาธารณะ
๕.๑) กําหนดใหผูประสงคจะจัดการชุมนุมตองแจงวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา
และสถานที่ชุมนุมตอผูรับแจงกอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
๕.๒) กําหนดหลักเกณฑใหผรู บั แจงมีคาํ สัง่ หามชุมนุม การอุทธรณและพิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณ
๕.๓) กําหนดหลักเกณฑการขอผอนผันกรณีไมสามารถแจงการชุมนุมไดภายในกําหนด
เวลากอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
๕.๔) กําหนดใหผรู บั แจงและผูร บั คําขอผอนผันเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๕.๕) กําหนดกรณีที่ถือวาเปนการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย
๖) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม
๖.๑) กําหนดหนาที่ของผูจัดการชุมนุม
๖.๒) กําหนดหนาที่ของผูชุมนุม
๖.๓) กําหนดใหผชู มุ นุมจะเดินขบวนหรือเคลือ่ นยายการชุมนุมไดตอ เมือ่ ไดแจงลวงหนา
ตอหัวหนาสถานีตํารวจซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้นเปนการลวงหนา
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๖.๔) กําหนดใหผชู มุ นุมตองเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผจู ดั การชุมนุม
ไดแจงไวตอผูร ับแจง และหากประสงคจะใหมีการชุมนุมตอไปใหแจงขอขยายระยะเวลาตอผูรับแจง
ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูจัดการชุมนุมไดแจงไว
๗) การคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๗.๑) กําหนดเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๗.๒) กําหนดใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐจัดหรือ
ประสานใหมีการประชาสัมพันธเปนระยะเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการชุมนุมนอยที่สุด
๗.๓) กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะดําเนินการในกรณีมีการชุมนุม
สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย ฝาฝนกฎหมาย หรือไมปฏิบัติที่กฎหมายกําหนด
๗.๔) กําหนดใหศาลพิจารณาคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
เปนการเรงดวน และใหคําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด
๗.๕) กําหนดหลักเกณฑการประกาศพื้นทีค่ วบคุม และกําหนดผูรับผิดชอบควบคุม
สถานการณเพื่อใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล
๗.๖) กําหนดอํานาจของผูควบคุมสถานการณและผูซ ึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุม
สถานการณดาํ เนินการใหมกี ารเลิกการชุมนุมสาธารณะ หากยังคงมีผชู มุ นุมอยูใ นพืน้ ที่ควบคุมหรือเขาไป
ในพื้นที่ควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๗.๗) กํ า หนดให เจ า พนั ก งานดู แ ลการชุ ม นุ ม สาธารณะมี อ ํา นาจสั ่ง ให ผู ชุ ม นุ ม ยุติ
การกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเปนอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอื่น
จนเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง
๗.๘) กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผูควบคุมสถานการณ ผูซ่งึ ไดรบั
มอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ หรือผูซ่งึ ปฏิบตั หิ นาที่ตามคําสั่งของบุคคลดังกลาวเปนเจาพนักงาน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา
๘) บทกําหนดโทษ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ตองรับโทษตามที่
กฎหมายไดกําหนดไว

๓. บทวิเคราะหพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

จะพิจารณาเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณสําคัญเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
การชุมนุมสาธารณะใหชดั เจนเพือ่ ใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปดวยความสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจน
สุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใชทสี่ าธารณะ และไมกระทบกระเทือนสิทธิ
และเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทัง้ หลักสากลทีว่ า การชุมนุมสาธารณะตองมีขอบเขต สามารถถูก
จํากัดไดภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และผูชุมนุมมีหนาที่โดยปริยายที่จะตองชุมนุมในลักษณะที่
กอใหเกิดผลกระทบตอผูอื่นนอยที่สุด อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้ยังมีขอควรพิจารณาในประเด็น
ที่สําคัญ ดังนี้
๑) สถานทีต่ อ งหามชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัตนิ หี้ า มมิใหชมุ นุม
สาธารณะบริเวณสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแต
สมเด็จเจาฟาขึน้ ไป หรือผูส าํ เร็จราชการแทนพระองค หรือสถานทีพ่ าํ นักของพระราชอาคันตุกะ รวมถึง
ภายในพืน้ ทีข่ องรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาล นอกจากนี้ ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนเพือ่ ประโยชนแหง
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหามมิใหชุมนุมในรัศมีไมเกิน ๕๐ เมตรรอบรัฐสภา ทําเนียบ
รัฐบาล และศาลได โดยใหคาํ นึงถึงจํานวนของผูเ ขารวมชุมนุมและพฤติการณในการชุมนุมประกอบดวย
หากพิจารณาการหามชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาลดังกลาวแลว
จะเห็นไดวาสถานที่ดังกลาวเปนสถานที่ซึ่งปกติผูชุมนุมไปชุมนุมเพื่อเรียกรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยูแลว เนื่องจากเปนที่อยูของหัวหนาฝายบริหารหรือรัฐบาลที่มีอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของผูช มุ นุม ดังนัน้ การหามชุมนุมในพืน้ ทีด่ งั กลาวจึงอาจไมสอดคลองกับความเปนจริงได
๒) การแจงการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัตินี้กําหนดให
ผูประสงคจะจัดการชุมนุมตองแจงวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชมุ นุมตอผูรับแจงกอน
เริม่ การชุมนุมไมนอ ยกวา ๒๔ ชัว่ โมง ทัง้ นี้ ตามวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดซึง่ ตองเปนวิธที สี่ ะดวก
แกผแู จงและตองแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย โดยผูฝ า ฝนไมแจงการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาและวิธกี ารทีก่ าํ หนดนัน้ ตองรับโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากพิจารณาบทบัญญัตดิ งั กลาว
แลวจะเห็นไดวามีจุดมุงหมายเพื่อใหเจาหนาที่ไดรับทราบเขาไปดูแลการชุมนุมมิใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยในทีช่ มุ นุม และเพือ่ อํานวยความสะดวกแกบคุ คลอืน่ ในการใชทส่ี าธารณะไมใหไดรบั ผลกระทบ
จนเกินสมควรแกเหตุ อยางไรก็ดี การกําหนดวิธีการแจงการชุมนุมสาธารณะจะตองไมมีรายละเอียด
ที่มากเกินไปจนอาจเปนภาระแกผูใชเสรีภาพในการชุมนุมได
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๓) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชมุ นุม ตามมาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัตนิ ้ี
ไดกําหนดหนาทีข่ องผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุมไวหลายประการพรอมกําหนดบทลงโทษแกผูฝาฝน
เอาไว เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปโดยเปนระเบียบเรียบรอยและเปนการแสดงใหเห็นวาการใช
เสรีภาพในการชุมนุมจะตองไมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น เชน ผูจัดการชุมนุมมีหนาที่ดูแล
และรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุม
สาธารณะไมใหเกิดการขัดขวางเกินสมควรตอประชาชนที่จะใชทสี่ าธารณะ และผูชุมนุมมีหนาทีไ่ มกอ
ใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนที่จะใชทสี่ าธารณะ ไมบุกรุก ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวย
ประการใด ๆ ใหใชการไมไดตามปกติซึ่งทรัพยสินของผูอืน่ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของ
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ เปนตน มีขอสังเกตวาการกําหนดบทบาทหนาที่ดังกลาวจะตอง
ไมมากจนกลายเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมของผูชุมนุม

๔. บทสรุป

“การชุมนุมสาธารณะ” เพื่อเรียกรองหรือแสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะตองเปนการ
ชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ผูจัดการ
ชุมนุมและผูช ุมนุมจะตองเคารพและไมลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ โดยเฉพาะประชาชน
โดยทั่วไปที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการชุมนุมนั้น ๆ นอกจากนี้ ภาครัฐจะตองสงเสริมและใหความรูท่ีถกู ตอง
เกี่ยวกับการใชสทิ ธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปตามหลักสากลดังเชน
การชุมนุมสาธารณะของประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่น ๆ รวมทั้งเปนการปองกันมิใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยหรือเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ
อนึ่ง สําหรับประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ซึ่งจะตองออกตามความใน
พระราชบัญญัตนิ ้ี คอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จะขอนําเสนอในวารสารจุลนิตฉิ บับตอไป
เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงหลักเกณฑของการชุมนุมสาธารณะอยางครบถวน
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